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AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA 

POLITIKAI GAZDASÁGTANI 

PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON 

Sillabusz 

Törőcsik Géza, Szepesi Balázs 

A kurzus célja, hogy az intézményi közgazdaságtan eszköztárára építkezve 

elemezze a magyar gazdaság helyzetét és néhány szakpolitika működését. A privát 

és állami tevékenységek elemzését az abban résztvevők szándékai, lehetőségei és 

korlátai szempontjából kívánjuk elemezni.  

A kurzus résztvevői 

• Megismerhetik a közgazdaságtani elemzések fókuszába tarozó témák 

intézményi, politikai gazdaságtani elemzésének eszköztárát 

• A magyar gazdaság, társadalom és politika fontos, de ritkán tárgyalt 

aspektusát tekinthetik át. 

A félév első részében az intézményi, politikai gazdaságtani elemzés eszköztárát 

tekintjük át. A második részben a vállalkozások egymáshoz, államhoz való viszonyát 

vizsgáljuk. A harmadik részben néhány közpolitikai terület (a fejlesztéspolitika, 

vállalkozásfejlesztés, államműködés) kérdéseit veszi górcső alá. 

A kurzus a nemzetközi szakirodalom áttekintésére és egy a HÉTFA kutatóintézet 

kollégái által fémjelezett 2007 és 2010 közötti kutatási program eredményeire épít. 

A kurzus alapvető közgazdasági ismereteket és jó angol nyelvű olvasási 

képességet követel meg a részvevőktől. A kurzus nagyban támaszkodik a résztvevők 

önálló munkájára és aktív részvételére, hiszen az óra tárgya egy természeténél 

fogva feltáratlan és vitára inspiráló téma: a vállalkozások működését meghatározó 

társadalmi, intézményi keretek vizsgálata napjainkban, Magyarországon. 
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Kiindulópont 

 

1. hét  – Bemutatkozás, követelmények tisztázása, az óra céljának, fő témáinak és 

megközelítésének bemutatása 

 

Az óra célja a kurzus szemléletének, céljainak áttekintése. A módszertani kérdések 

tisztázása három kérdésre fókuszál:  

• a leíró és normatív megközelítés egymáshoz való viszonyára 

• az intézményi megközelítés sajátosságaira 

• a közgazdaságtan gyakorlati alkalmazásának lehetőségeire és korlátaira 

Ezt követően a társadalmi és gazdasági változások kulcstényezőjéről és 

kulcsszereplőjéről: az innovációról és a vállalkozóról lesz szó. 

 

Irodalom: 

• William J. Baumol, Robert E. Litan, Carl J. Schramm (2007) Good 

capitalism, bad capitalism, and the economics of growth and prosperity 

Yale University Press 

• Baumol, William J. (1990) Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and 

Destructive  The Journal of Political Economy, Vol. 98  

 

 

2. hét – A gazdaság és intézményi környezete 

 

Az óra célja a gazdasági működés intézményi kereteinek értelmezése. Avner Greif 

munkája alapján két fő kérdést vizsgálunk: 

• Milyen gazdasági struktúrák, kulturális és társadalmi mechanizmusok, 

magánszereplők illetve közintézmények formálják a gazdasági szereplők 

közötti együttműködés lehetőségeit és hozamait? 

• Milyen tényezők teszik lehetővé, hogy a szerződések kikényszerítéséért 

felelős szereplő (az állam) erejét ne használja a gazdasági szereplők 

hozamának kisajátítására? 

A két kérdés áttekintése lehetőséget ad a gazdaság prosperitását lehetővé tévő 

kulturális, gazdasági és politikai feltételek áttekintéséhez. 

 

Irodalom: 

• Grief, Avner (2005) Commitment, Coercion and Markets: The Nature and 

Dynamics of Institutions supporting exchange In Menard, Claude; Shirley, 

Mary M (2005) Handbook of New Institutional Economics Springer, 

Dordrecht 
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3–4. hét – Az államműködés néhány főbb jellemzője 

 

Az óra célja az állam működéséhez használt intézményi közgazdaságtanikeret 

áttekintése. Főbb kérdések: 

• A jóléti és a közösségi elméleti keret korlátai 

• A politikai alkuk természete és körülményeik hatása a politikai folyamatokra 

• A különböző szabályozási rezsimek közötti átmenetet meghatározó 

intézményi, gazdasági, társadalmi tényezők 

 

Irodalom: 

• Dixit, Avinash (1996) The Making of Economic Policy: a Transaction-Cost 

Perspective MIT Press, Cambridge, MASS 

• Glaeser, Edward L., Shleifer, Andrei (2003)The Rise of the Regulatory State 

JEL, Vol. 41 

• Szepesi Balázs (2008) Political Economy of Public Development Activities CEU – 

PhD Disertation – http://www.etd.ceu.hu/2008/pphszb01.pdf  

 

 

Vállalkozások és az állam 

 

5. hét – A magyar gazdaság főbb jellemzői a kutatások tükrében; áttekintés a magyar 

gazdaság alakulásának elmúlt 20 évéről 

 

Az óra célja a magyar gazdaság strukturális, intézményi jellemzőinek áttekintése a 

hazai szakirodalom alapján. A kurzus résztvevőinek aktív kutatómunkája alapján 

áttekintjük a magyar kapitalizmus működésének és alakulásának főbb jellemzőit. 

Néhány kulcstéma: 

• A gazdaság tipikus szereplői, a szereplők motivációit, sikerét meghatározó 

tényezők 

• A vállalkozások közötti együttműködés főbb jellemzői 

• A gazdaság különböző részterületeinek egymáshoz való viszonya 
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Irodalom: 

• Balás atal. (2008) Mit tudunk a magyarországi kapitalizmusról? Közjó és 

Kapitalizmus Intézet  

• Dobos Krisztina [2007] Nagyméretű kiskereskedelmi láncok és beszállítóik 

kapcsolata MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 

• Kovách I.–Csite A. [1999]: A posztszocialimus vége – A magyarországi 

nagyvállalatok tulajdonosi szerkezete és hatékonysága 1997-ben Közgazdasági 

Szemle Vol 46. 

• Vedres, Balazs (2007) Pathways from Postsocialism: Ownership Sequence and 

Performance of Firms in Hungary, 1991–1999 European Management Review, 

Volume 4, Number 2, 2007 , pp. 93–105(13) 

 

 

6. hét – Egy vállalkozásorientált megközelítés elméleti alapjai 

 

Az óra célja a közösségi intézményrendszer hiányosságai és a gazdasági működés 

korlátai közötti összefüggés feltárása. Fókuszban Hernandó de Soto perui elemzése 

áll, amelyben feltárja, hogyan fogja vissza a gazdaság fejlődését a tulajdonjogok 

definiálatlansága, hogyan keresnek a gazdasági szereplők megoldásokat az 

intézményi hiányosságok megoldására. A perui példa Magyarországra egy az 

egyben nem alkalmazható, azonban a párhuzam nyilvánvaló. Ez annak a kérdésnek 

a megvitatására ösztönöz, hogy mik a magyar gazdaság alapvető intézményi 

hiányosságai és ezek hogyan formálják a gazdasági életet. 

 

Irodalom: 

• DeSoto, Hernando  [1989] The Other Path Basic Books (részletek)  

• DeSoto, Hernando (2000) The Mystery of Capital Basic Books    

• Djankov, Simeon, McLiesh Caralee, Ramalho, Rita [2006] Regulation and 

Growth The World Bank  

 

 

7. hét – Magyarország és a vállalkozás szabadsága 

 

Az óra célja a következő kérdések áttekintése: 

• Milyen a magyar gazdaságot irányító intézményrendszert keretező társadalmi 

értékrendszer? 

• Milyen mechanizmusok formálják a vállalkozások közötti együttműködést, mik 

a bizalominfrastruktúrájának főbb jellemzői hazánkban: 
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• Melyek az állam és a vállalkozások közötti kapcsolat főbb jellemzői? 

• Mindezen jellemzők között mik a magyar gazdaság alakulásának lehetséges 

perspektívái? 

 

Irodalom: 

• Szepesi Balázs (szerk) [2009] Jelentés a Magyarországi Kapitalizmus 

állapotáról Közjó és Kapitalizmus Intézet, Budapest 

 

 

8. hét – Régiós kitekintés 

 

Az óra célja annak vizsgálata, hogy 

• nemzetközi összehasonlításban melyek a magyar gazdaság sajátosságai, 

régiós ismertetőjegyei, a gazdasági jellemzők időbeli változásai 

• milyen lehetőségei és korlátai vannak a nemzetközi adatokra épülő 

összehasonlító elemzéseknek 

A kurzus a nemzetközi szerveztek (EU, OECD, Világbank, EBRDstb.) és a 

nemzetközi benchmarking tevékenység kulcsszereplői (WEF, IMD, GEM stb.) által 

gyűjtött adatok elemző munkájára épül. 

 

Kurzustagok kutatómunkája 

• Az EBRD BEEPS kutatás eredményei –

http://www.ebrd.com/country/sector/econo/surveys/beeps.htm 

• A Világbank Doing Business kutatás eredményei – http://www.doingbusiness.org/ 

• A Világbank Governance matters kutatás eredményei – 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp  

• Az IMD versenyképességi adatai: 

http://www.imd.ch/research/publications/wcy/index.cfm 

• a WEF versenyképességi adatai: 

http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/

index.htm  

• A GEM adatai – http://www.gemconsortium.org/ 

• Shleifer, Andrei and Treisman, Daniel (2005) A Normal Country:Russia After 

Communism Journal of Economic Perspectives 19/1 
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Közpolitika elemzés 

 

9. hét – Az állam szerepe a gazdaságfejlesztésben – elvárások 

 

A kurzus a fejlesztési projektek természetét vizsgálata Hirschman kevésbé ismert 

elemzése alapján. A kurzus áttekinti, milyen koncepciók mentén milyen normatív 

megközelítésben értelmezhető az állam gazdaságfejlesztési szerepe. A bemutatott 

elemzési keret egyszerre világít rá a fejlesztői beavatkozások gazdasági 

lehetőségeinek szigorú korlátaira, az állami beavatkozás lehetséges visszaütőire és 

az aktív kormányzati fellépés lehetséges magyarázataira és motivációira. 

 

Irodalom: 

• Hirschman, Albert O. (1967) Development Projects Observed Brookings 

Institution Press, Washington D.C. (részletek) 

• Hoff , Karla and Stiglitz, Joseph E. (2001) Modern Economic Theory and 

Development. In  Meier , Gerald M, Stiglitz, Joseph E. Stiglitz (Eds). (2001) 

Frontiers of Development Economics: the future in perspective The World Bank, 

Washington and Oxford University Press, New York 

 

 

10. hét – A vállalkozásfejlesztés kontextusa  

 

A kurzus célja annak áttekintése  

• hogyan vélekednek a magyar vállalkozások az állam szabályozói, fejlesztői 

tevékenységéről,  

• melyik gazdasági csoportok hogyan reagálnak az állam vállalkozásfejlesztési 

eszközeire 

• mi a vállalkozásfejlesztési eszközrendszer statisztikailag kimutatható hatása  

 

Irodalom: 

Csite András Major Klára (2010) Az állam és a vállalkozások kapcsolatának néhány 

jellegzetessége Magyarországon HÉTFA Kutatóintézet –Bizalom és Vállalkozás 

műhelytanulmányok IV. 

http://hetfa.hu/wp-content/uploads/HMT04_Csite_Major_Azallamesavallalkozasok 

kapcsolatanaknehanyjellegzetessegeMagyarorszagonISBN.pdf 
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11. hét – Fejlesztéspolitika Magyarországon 

 

A kurzus célja a hazai fejlesztéspolitika történetének és jelenlegi gyakorlatának 

áttekintése. Az óra a következő témákra fókuszál: 

• Az intézményi bürokratikus ösztönzők hatása 

• A felelősség és a kockázatvállalás minimalizálásának okai 

• Az eredménytelenség gyökerei 

• Az intézményi keretek túlzott stabilitásának okai és feloldási lehetőségei 

 

Irodalom: 

• Balás Gábor [2009] A Fejlesztéspolitika Alapkérdései,  PPH Közpolitika 

Elemző Kft., Budapest 

• Béres Attila [2008]A GVOP 2.1.1 konstrukció értékelése, NFÜ Budapest 

• Béres Attila atal [2006] Áttekintés a fejlesztéspolitikáról 1993-2003 

NFH,Budapest 

• Csite András-Szepesi Balázs [2008] Az I. NFT eredményei és hatásai 10 

kistréségben HBF-Hungaricum, Kecskemét 

 

 

12. hét – Az államműködés problémáiról  

 

A kurzus célja a magyar államműködés problémáinak elemzése: 

• Az államműködés elemzésének koncepcionáliskeretei 

• Az államműködés elemzésének normatívkeretei 

• A magyar államműködés problémái 2010-ben a szakirodalom alapján 

• Az államműködés problémáinak lehetséges okai 

• Mi változott 2010 tele óta? 

 

Irodalom: 

• Szepesi Balázs, Borbás Gabriella, Balás Gábor (2010) Az államműködés 

problémái Magyarországon HÉTFA Kutatóintézet 

• Szepesi Balázs, Balás Gábor (2009) Módszertani, elméleti keretek a magyar 

államműködés problémáinak elemzéséhez HÉTFA Kutatóintézet 
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13. hét – Összefoglaló - A gazdaságot érintő politikák elemzésének lehetséges 

irányai gyakorlati és tudományos szempontból 

 

Az óra célja, hogy összefoglalásként 

• Megfogalmazza a gazdaság működését meghatározó intézményi, motivációs 

keretek elemzéséhez használható koncepcionális kereteket 

• Összegezze a magyar gazdaság főbb jellemzőit 

• Áttekintse a magyar gazdaság alakulásának lehetséges alternatíváit 

• Megvitassa, milyen szereplőknek milyen késztetése és lehetősége van a 

magyar gazdaság jellemzőinek alakítására 

Nincs előzetesen megadott irodalom 

 


